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Met genoegen heb ik voldaan aan het verzoek van Dr, C.

Swaving , om de organische en anorganische bcstanddeelen van

de Dolichos uniilorus L. te onderzoeken, ten einde ook hier

door eenig licht zoude kunnen verspreid worden, aangaande

hare voedende eigenschappen.

Vóóraf echter oenige weinige woorden over do methode,

welke ik bij de uitvoering d er organische analyse heb gevol gd.

Hel zal niemand, die eenigzins bekend is met den loop del'

bewerktuigde scheikunde, bevreemden, dal in een land, waar

voortdurende warmte en vochtigheid der dainpkri ugslueht , de

ze twee magtigo factor en der ontbinding, nimmer op houden

hunnen invloed uil te oefenen, ook vel e bezwaren, van welke

men in de gematigde luchtstreken w einig te duchten heen ,
oorzaak zijn, dat de algemeen voorgeschreven e wijze van wcr

keil, eenigzins gewijzigd moet worden, MD[, do omstandighe

den onder welke men de analyse verrigt,
Men zal bij de vermelding van het organisch analytisch ge

deelte der Dollehosvrucht zien, dat ik Lij de bepaling HIIl het

anujlum en der legumine oen en anderen weg li d> ingesla gen,

dan gewoonlijk gevolgd wordt. De afs ch eid ing d ezer twee !ig

chamon door beziuking en afûltrering kwam mij ondoen lijk voo!"

I. :!S
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Herhaald e malen heb ik zulks b eproefd, doch ondan ks all e

voorzor gen niet kunnen belett en, dat, reed s te midd en der be
w erki ng, eene zoodanige ontbinding pl aats gree p, dal ee n re

sul taat h ier uit getrokken , volst rok t geone w aarde hebben zoude.

Ik heb in dit op zigt du s volge ns mijn best e welen gehandeld,

zó6 als in de opgave del' or gani sche bcslanddeelen zeIvo

t e zien is. Men besohou we het als ocne eers te proeve w elke

nog ver bet ering b eh oeft , ccne be hoe fte , w aar in de ondervin

din g zoo als ik hoop, spoedig zal voor zien.

J(wllnûtati eve !Jep aHll!l der organi sche besuuuldeelen:

(N .11. All e sto ffen hier in genoemd zijn op 100 · G. ged roogd).

Bepaling van het Yet.

11 ,036 gr . der vr ucht werden eenige dagen HI el ethe r ge

trokk en en daarna afgefilt ree r d ; het opgeloste vet do or dest il 

latie van den ether bevrijd en op een waterbad gedroogd:

woog O,59-l gr . Dus op 100 gr. ; 5,382 Vet.

Dit vet is ligtgeel gekl eurd, ver bindt zich volk om en met

soda. to t ccno harde en met potasch tot eene zacht e zeep , lost

al sdan gemakkelijk in w ater op , uit welke oplossing door

zuren wi ll e praecipitalcn van vetzuren ontstaan. Ilet wordt in ko

ke nden alkohol gedeeltelijk opgenome n , t er wij l na bekoe ling ,

schoouc wi tte kr istalletj es zich aan het glas zett en.

Bepaling Vrtn. het Water.

2,553;) gr , gedroogd, verloren aan gcwigt 0,3805 gr. , zoo
.1at op 100 gr, H ,90 L water beval is.

Bepaling van het Plantenlà·m.

16 gr. werden in ce nc n doek onder w ater zoo lan g gekneed,

to t dal h et laatst e doorgeloopene vocht ni et meer troebel was :

de in don doek tcruggcbl evcn e plantenveze ls zorgvuldig in ceue

I;oH overg ebra gt en met spiritus van 80" , 2', m en warm
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ge trokke n en daarna afgcflltrcerd. De doorgeloopene vloeisto f

w erd uitged ampt en het hieruit teruggebl evene gedroogd ;

woog 0,056 gr. Dus was op 100 gr . 0,350 Plantenlym
voorhanden.

Het afgesch eiden plantenlym lost volkomen in ko ke nden alko

hol op, waaruit het zich door to evoeging van w ater in klein e

vlokj es afscheidt; acidum gallicum pl oft het neder, en even zoo
cyanuretum potassii ct Ierri , ter wijl de alkoholische oplossing

zwak zuur r eageert.

Bepaling van het Acidum pecticum.

De van am ylum en plantenlym bevrijde vezels werden w a
lang met een e uiterst verdunde potasch oplossing ge trokke n,

tot dat niet s 'meer werd op genomen, verv olgens op ee n fil
trum gebragt , goed met wate r uitgewasschen en de doorga

loopene vloeistof met cen lge druppels acidurn hydrochloricum

even zuur ge maakt. Het acid. pecticum, dat zich daardoor af

scheidde, op een filtrum ge daa n , uit gespoeld en gedroogd ;

woog 0,020 gr. Op 100 gr. is dus 0,125 Acid. pecticum bevat.

Bepaling der Cellulose (No. 1.)

De goed afgewassehen e planten vezels werden gedroogd en

w ogen 3,295 gr. Dus =20,ö935 Cellul ose.

Bepaling van het Planteneiwit.

. 7,O~~8 gr . w erden even als vroeger in eonen doek ond er

water zoolan g geknee d , tot dat hel laatste doorgeloopene voch t

niet meel' daardoor troebel w erd. AI het vocht werd op oenige

flltra zoo sn el mogelijk van het am ylum gescheiden en tot ko

keus verhit. Het hierdoor ges tremde planteneiwit verzameld

en ged roogd:

woog 0,104 31'. ; dat is, op 100 gr, 1,4265 oplosbaar

planten eiwit.

Bepaling der Cellulose (No. 2.)

De tcru ggcblevcno plantenvezels " all bovengenoemde hoe veel .
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heid der vrucht, werden gedroogd , en wogen 1,'103 gr, i dus
volgens deze bepaling 1 9,93~5 Cellulose.

Bepaling der Legumine.

woog 1,165 gr. ,
lum zijn bevat
hiervan afgetrokken

cellulose á
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zoodat op tOO gr, aan cellulose + amy
4~ ,8765

de reeds bekende hoeveelheid
19,93~5

1,6765
29,9190
29,3090
23,4255

2,596 gr . werden fijn verdeeld en mcl water, dat door po
tassa steeds alkalisch werd gehouden , 2\ uren lang bij matige
temperatuur getrokken, vervolgens van de op het filtrum terug
blijvende cellulose + amylum afgefiltreerd , goed uitgespoeld en
de doorgeloopene oplossing door een weinig acidurn hydro
chlorlcum zuur gemaakt, Er ontstond terstond een wit eenigzins

vlokkig praecipitaat van legumine + albumine, hetwelk uitgewas
schen en gedroogd zijnde

woog 0,698 gr, ; dat is op 100 gr. . 26,8875
hiervan gaat echter af het door de potassa opge-
loste en door zuur mede neergeplofte oplosbare
planteneiwit t,!c2(1)

Dus bleef er aan Legumine over 211,461
Gedroogd zijnde is deze geel-bruinachtig van kleur, lost in

verdund e potassa langzaam op, verbrandt op een platinablik met
eene veel roetgevende vlnm , terwijl zich de bekende reuk,
w elke steeds de verbrandin g van stikstofhoudende organische
ligchamen kenmerkt, sterk on twikkelt.

N. D. Het spr eekt van zelf, dat door de trekking met po
tassa, ook het vet en acidum peeticurn zijn opgelost en door de
bijvoeging van het acidurn hydrochloricurn , van hel eerste de

vetzuren en het laatste geheel zijn mede gevoerd geworden. De
som evenwel dezer beide cdukten is te klein, dan dat zulks
eonen aanmerkelijken invloed op het cijfer der legumine heb
ben kan ; voorts was de hoeveelheid potassa zóó gering en de
temporatuur van trekking zóó laag , dat ik vertrouw, dat het
amylurn niet hierdo or zal aangedaan zijn geworden.

Bepaliizg t'an he; AmylmH.

De bovengenoemde 2,596 gr. waaruit de legumine was verwij 
derd geworden , werden door wat er van de aanhangende potassa
bevrijd ; het overgeblevene godroogd ,

laat aan amylum over 2·"',9\2

Yersamelnuj.

Op 100 deelen der Dollehosvrucht zijn bevat

zoo als zij voorkomt gedroogd bi 1000 C.
Vel D,3S2 Vet . 6,3245
Plantenlijm 0,350 Plantenlijm 0,4·11 Ö

Acid. peeticurn 0,125 Acid. pecticum 0,1-160
Oploshaar plan- Oplosbaar plan-
teneiwit 1,4265 teneiwit
Legumine. 25,461 Legumine
Zetmeel 24,942 ArnJ'lum
Cellulose 19,9345 Cellulose
Water 14,90t

Te zamen 92,522 gr. Te zamon 91,212 gr.
niet bepaalde hoe- niet bepaalde hoe-
veelheid extrakt ief- veelheid extraktief-
stof, suiker en gom. stof, suiker en gom
{het verlies er on- (hel verlies er on-
der gerekend) 7,478 gr . der gerekend) 8,788

100,000 100,000

Bepaling der Anorganische deelen,

(N. :E. wat niet gegloeid is , is bij 100· C. gedroogd) .

Bepaling der A8Ch No. 1.

2,öö gr. in een platinakroes verbrand en zacht gegloeid lie
ten aan asch terug 0,0795 gr. ; dat is op 100 gr. 3,1175 Asch.
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Bepaling der Aseh No. 2.

:3,3!.H5 gr, als voren behandeld, lieten 0,1065 terug, dat is
op 100 gr, 3,H O asch.

Deze asch is graauwwit, lost weinig in water, doch nagenoeg

volkomen in acidum nitricum zonder merkbare opbruising op

en bestaat volgens de kwalitatieve analyse, waarvoor de bij de

eerste bepaling ver kregene asch is aangewend, uit chloor, zwavel

zuur, pho sphorzuur , siliea , sporen ijzer, kalk, magnesia,
potaseh en soda.

Bepaling der Silica.

De bij de tweede bepaling verkregene hoeveelheid asch

werd in verdund acidurn nitricum opgelost en ter verwijdering

van een weinig siliea gefiltreerd en gegloeid. Zij

woog 0,001 gr, Op 100 gr . asch zijn dus O,93H Silica
aanwezig.

Bepaling vrm het Chloor.

ll ij de zure van silica bevrijde oplossing werd uitrus argen

ti gevoegd: Het afgescheiden" chloorzilver woog na afflltrerlng
en drooging

0,001') gr , Op 100 gr , dus 7,51tä chlorurcturn argcnti ee
J ,H575 Chloo r.

B f'.palingvrl'll liet Zwavelzuur.

Het overvloedige zilver dOOI' acidurn hydrochlorieum verwijderd

zijnde, voegde men chlor. harijt bij, behandelde het "Verkregene

prncoipitaat volgens de bekende r egels en droogde hetzelve. Het

woog 0,018 gr.Op 100 gr. dus 16,901 sulphas barytae ee 5,808 :j
Zwavclzuur.

Bepaling van liet Phosphorzuur,

Nadat alle baryta , in de vloeistof nog:aanw ezig, door zwavel

zuur was verwijderd, woog men aan zuiver ijzerdraad (dat door
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oplossing in acidurn hydrochloricum en praccipilcring met am
monia, afwassching en gb eijing , van too doelen ijzer tol1fl.2,l.'

ijzcroxijde gebragt werd en waarvan dus bekend wn s , hocveel

ijzeroxijdc ceno afgewog cnc hoeveel heid ijzel' opbrengen moest)
0,803 gr . af, loste dit in acidurn hydrochlori cum op, praecipitcerdc

met ammonia en voegde deze bij de te onderzoekene vloeistof,

sloeg met ammonia neder, filtreerde, spoelde zorgvuldig uil,
droogde en. gloeide.

Gaf aan ijzeroxijde + phosphorzuur,
hiervan afgetrokken hetgeen 0,803 ijzer aan ijzer

oxjjdo goven moest. •

Gaf meerder aan phosphorznur,

Dus op tOo gr. 39,4375 Phosphorzuur.

Bepaling van den Kalk.

Bij de ammouiakalisch reagerende vloeistof' voegde men acidurn
oxnlicum, filtreerde af en gloeide, druppeld e daarna wat carbona s
arnmoniae bij, verwarmde en woog, Gaf aan carbonas calcis

0,025 gr . - Dus op 100 gr. 23,117-'1; ergo 13,t~5ö Kalk.

Bepaling der Magnesia.

Door bijvoeging van eene geno egzame hoeveelheid phos,
phas arnmoniae , werd de magnesia als phosplias ma gnesiae el:

arnmoniae gcpraccipltcord en gaf na gïoeijing aan phosphorzurc
magnesia 0,01l gr.; dat is op 100 gr,lO,3285; dus 3,784.~1agnesia.

Bepaling der Potaseli.

AI hel zwavelzuur en phospliorzuur i'n de sterk alkal isch r eage

rende vloeistof bevat, werd dool' chloorbarijum en daarna dEl

overvloedige baryta door carbonas amrnouiae verwljdcrd , alles

tot droogwonlens uitgedampt en gegloeid ; daarna de teruggc.
blevene zoutmassa in wat er opgelos t, chlorid. plutin. bijgedaan en

nogmaals tot droogwordens verdampt; daarna met spiritus van

76 proc. behandeld en het hierdoor te w eeg gobragte praecipi
taai van chloridum potassii et pl atinae atgeflltreerd en gedroogd;

woog 0,180 gr. - nat is op 100 gr. 169,Oa elilor. potassü el

platinuo ;::::: 32,6 [!j. I'otassa.
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ncpaling der Soda.

Spor en van ijzer cn verlies te
zamen berekend op 1,2670

Gaarn e had ik deze anorganische analyse met ecne grootere hoe
veelheid asch in het w erk gesteld , om ook daardoor in staat
te wezen, nog ecnc bepaling van het phosphorzuur en van het ijzcr
te doen, doch de hoeveelheid der aan mij verstrekte vrucht liet
het nemen van meerdere proeven niet toe. Evenmin was ik in
de gelegenheid om het stikstofgehalte enz. dool' middel der
elementaire analyse (0 bepalen.

van vele beslanddrelen met andere soort en van erwten en be o
nen. In de Landbouwkundige scheikunde van Professo Johnston
vindt men p. 57 en 27(i de gemiddelde opgaven der voornaam
ste voedende bestanddcelen zoowel orçanische als onorçtmisch«,

van verschill ende voedselstoffen. ook van erw ten en boonen, zooals
de Dolichos is.

Ik bepaal mij verd er alleen tot het aangeven der daadzaken.
waaruit ontegenzeggelijk volgt, dat de onderzochte vrucht, als
voedsel verre weg boven ri/st, nuûs of bananen enz. te ver
kiezen is. De lezer, die van dat alles meerdere inlichtingen ver
langt, kan dezelve ruimschoots in "De Voeding in Nederland in
eerband tot den 'volksgeest" en "J)e Voeding van den Neger 1'n

Suriname", door den hoogleeraar G. J. Mulder geschreven ,
vinden. Het zal hem dan tevens gemakkelijk vallen, de toe
passin g dezer analijse in verband tot het voedend vermogen
der vrucht J te begrijp en.

Dat de plant volgens het herigt van Dr. Swaving , slechts op
weinig e gronden van Java gro eijen wil, vorelscht eene nadere
kennismaking van den planter met den grond waarop zij wel

gro eijen wil, verder inlichting omtrent de temp era tuur der plaat
sen WaDI' zij voord ecJig wast enz., wat trouwens voor elke

nieuwe kultuurplant geldt,

De scheikund e geeft ten dien narui en belangrijke opbelde-
. ringen, w elkc , w ord en zij onbevoor oord eeld en met kennis
van zaken toeg epast, nimmer nalat en zullen, tot het gewenschte
doel te leiden. Ook hierover kan men in bovengenoemde
werken vele nutti ge w enken vinden, vooral in het werk van den
hoogleeraar Jolinston oVOl' den invloed, welke eene doelmati ge
bemesting op den goeden groei en de bet ere opbrengst zóó
van kw aliteit als kwantiteit der voornaamste voedingsmiddelen,
uitoefent.

98,7330

1,8575
5,8085

39,4a75
0,9390

13,H5ö
3,78W

32,6140
1,1470

SHica.•

Chloor,
Zwavelzuur.
Phosphotzuur.

Magnesia.
Potassa.
Soda.

Ealk .

Ud overvloedige platina werd door ammonia gepraecipi
teord en oi'gezonuerd, de vloeislof uitgedampt, daarna in eenen
plat inakr oes overgebragt en, na toevoeging van ecni ge druppels
zwavelzuur , voorzigtig gegloeid. Woo g 0,0028 ; dal is op

100 gr. '2,629 sulpaas sodae := 1,147 Soda.

Vcn:.amelin,q· der A1wl·.fjrtnische bestanddeelen.

100 deelen asch der Dollehosvrucht bestaan uit :

,VIlI.THV ll EllilN l .9 .Ta1/.1Ulrfj 18/51.

Vergelijkt men het resultaat dezer analijso met hetgeen reeds
van meerd ere voedingsmiddelen en bepaaldelijk del' Legurnino

sen hekend is, dan ziet men overeenst emming in hel gehalte




